إطار حوكمة
الهجرة
العنارص األساس ّية لتيسري هجرة البرش وتنقّلهم بطريقة منظّمة وآمنة ومنتظمة
وم ّتسمة باملسؤولية من خالل سياسات هجرة ت ّتسم بحسن التنظيم واإلدارة

مبادئ إطار حوكمة الهجرة وأهدافه

املبادئ

 .2وضع سياسات باستخدام األدلّة
ومقاربة «الحكومة بأكملها»

 .3العمل مع الرشكاء للتط ّرق
لقضايا الهجرة والقضايا ذات الصلة
تقرتح املبادئ الثالثة أعاله الظروف املواتية إلدارة الهجرة
بشكل جيّد من خالل خلق بيئة أكرث فعالية لتحسني النتائج
إىل أقىص ح ّد ،األمر الذي يجعل الهجرة مفيد ًة للجميع .وتق ّدم
هذه املبادئ السبل التي تض َمن من خاللها البلدان متاحية
متطل ّبات حوكمة الهجرة النظامية.

األهداف

 .1االلتزام باملعايري الدول ّية وكفالة
حقوق املهاجرين

 .1النهوض برفاه املهاجرين واملجتمع
االقتصادي
االجتامعي
ّ
ّ
 .2التط ّرق ألبعاد التنقّالت البرشيّة
يف خالل األزمات بطريقة ف ّعالة

 .3ضامن أن تت ّم الهجرة بطريقة
آمنة ومنظّمة وحافظة للكرامة
أي معاهدات
إ ّن هذه األهداف الثالثة مح ّددة وال تتطلّب ّ
أصل .وإذا استخدمت
أو قوانني أو مامرسات غري تلك القامئة ً
سويةً ،ميكن لهذه املبادئ أن تضمن حوكم ًة للهجرة بطريقة
متكاملة وشاملة ،وأن تستجيب بذلك إىل حاجة أخذ الفئات
املتنقّلة من البرش بعني اإلعتبار والتط ّرق لحاجتهم إىل املساعدة
يف خالل حاالت الطوارئ ،وأن تبني القدرة عىل التأقلم لدى
األشخاص كام املجتمعات املحليّة ،وأن تضمن فرص السالمة
اإلقتصادية واالجتامعية للدول.

مبادئ إطار حوكمة الهجرة
املبدأ األ ّول :االلتزام باملعايري الدوليّة وكفالة حقوق
املهاجرين

امتثال للقانون الدويل .فيع ّد واجب احرتام حقوق
تتطلّب الهجرة اإلنسانية واملنظّمة ً
األفراد وحاميتها وكفالتها مرتك ًزا أساس ّيا ينطبق عىل األفراد جمي ًعا املتواجدين عىل
أي متييز ،وذلك
أرايض الدولّ ،
بغض النظر عن الجنس ّية أو وضع الهجرة ،ومن دون ّ
للمحافظة عىل أمنهم ،وسالمتهم البدنية ،ورفاههم ،وكرامتهم .وتتض ّمن حامية
حقوق األفراد محاربة رهاب األجانب والعنرصية والتمييز ،مبا يضمن االمتثال ملبادئ
املساواة وعدم التمييز ،والقدرة عىل الوصول إىل الحامية.

املبدأ الثاين :وضع سياسات باستخدام األدلّة ومقاربة
«الحكومة بأكملها»
غال ًبا ما تكون سياسة الهجرة موضع جدال سيايس ،وميكن أن ترتكز عىل املشاعر
الشعبوية .عىل سياسة الهجرة أن تستند إىل الوقائع وإىل تحليل الفوائد واملخاطر
تحليل مرتك ًزا عىل األدلّة .ولغرض
التي ترتتّب عىل انتقال البرش إىل الدول املعنية ً
إدارة الهجرة بشكل ج ّيد ،عىل الدول أن تجمع معلومات وبيانات موثوقة حول
الرتكيبة السكانية والتح ّركات عرب الحدود والنزوح الداخيل والشتات وأسواق العمل
واالتّجاهات املوسم ّية واالتعليم والصحة وغريها وتحلّلها وتستخدمها .باإلضافة إىل
ذلك ،عىل الدول أن تسعى إىل فهم اتّجاهات الهجرة وإدماجها يف سياساتها ،مبا يف
ذلك ارتباطها بالتدهور البيئي
وتغي املناخ واألزمات .ويف الوقت عينه ،يجب أن تتض ّمن السياسات والقوانني
ّ
التي تؤث ّر عىل تح ّركات البرش :السفر والتنقّالت املؤقتة والهجرة والهجرة النازحة
واالقتصادي والصناعة والتجارة
والجنسية وأسواق العمل واإلمناء االجتامعي
ّ
والصحة والتعليم وإنفاذ القانون
واإلندماج
االجتامعي والخدمات االجتامعية ّ
ّ
والسياسة الخارجية وسياسات التجارة والسياسات اإلنسانية .وبالتايل ،تعتمد
الحوكمة الج ّيدة للهجرة عىل مقاربات تتض ّم الحكومة بأكملها ،تكون من خاللها
الوزارات جميعها التي تحمل مسؤوليات ترتبط بتنقّل البرش مشارك ًة بهذه العملية.
وبهذه الطريقة ،تضمن الدول سياسات هجرة وتنقّل تنهض مبصالحها األوسع.

املبدأ الثالث :العمل مع الرشكاء للتط ّرق لقضايا الهجرة
والقضايا ذات الصلة

تتض ّمن الهجرة والتنقّل بحكم طبيعتها جهات فاعلة متع ّددة :الدول وجوارها،
والسلطات دون الوطنية ،واملجتمعات املحلّية ،املهاجرين وعائالتهم ،والشتات،
وأرباب العمل والنقابات .باإلضافة إىل ذلك ،مث ّة عرشات املنظامت الحكومية وغري
تختص بالهجرة واألعامل اإلنسانية .وتتطلّب حوكمة الهجرة بشكل جيّد
الحكومية ّ
إقامة رشاكات لتوسيع الفهم حول الهجرة وتطوير مقاربات شاملة وف ّعالة.

أهداف إطار حوكمة الهجرة
الهدف األ ّول :عىل حوكمة الهجرة الج ّيدة والسياسات
املرتبطة السعي للنهوض برفاه املهاجرين واملجتمع
االقتصادي
االجتامعي
ّ
ّ

يع ّد الفقر وعدم االستقرار وعدم القدرة عىل الحصول عىل التعليم والخدمات األساس ّية
األخرى بعضً ا من العوامل التي قد تدفع األفراد إىل الهجرة .وميكن لهؤالء املدفوعني
ظل ظروف غري
نحو الهجرة ،عىل عكس الذين يختارون الهجرة ،أن يغادروا بالدهم يف ّ
مرغوبة أو خطرية ،مبا يف ذلك من خالل اللجوء إىل خدمات يق ّدمها مق ّدمو الوظائف
ومهربّون وت ّجار غري أخالقيون .لذلك ،تتطلّب حوكمة الهجرة بطريقة جيّدة إذًا تعزيز
االستقرار والتعليم وفرص التوظيف والح ّد من دوافع الهجرة القرسية عرب تعزيز القدرة
مم يسمح لألفراد باتخاذ قرار وا ٍع بالبقاء أو الهجرة .وحتّى ولو استبعدت
عىل التأقلمّ ،
دوافع الهجرة القرسية ،قد يختار األفراد السعي وراء فرص مختلفة أو أفضل أو االلتحاق
بعائالتهم .ولذلك ،عىل قوانني الهجرة وسياساتها أن تتض ّمن نتائج اجتامع ّية اقتصاديّة
ج ّيدة للمهاجرين واملجتمعات املحل ّية األصلية واالنتقالية ومجتمعات املقصد.

الهدف الثاين :ترتكز حوكمة الهجرة الج ّيدة عىل االستجابات
الف ّعالة ألبعاد التنقّالت البرشيّة يف خالل األزمات

يف العام  ،2015نزح  60مليون شخص بسبب كوارث من صنع اإلنسان وكوارث
رسا يرزحون تحت وطأة ظروف نزوح
طبيعيّة .وال يزال عد ٌد كبري من املهاجرين ق ً
ممت ّدة ،مبا يف ذلك يف املناطق الحرضية .وترتتّب عىل األزمات تأثريات طويلة األمد
عىل املهاجرين واملجتمع .وبالتايل ،فإ ّن اتخاذ قرارات متضافرة من قبل املجتمع الدويل
الزمة وذلك :للحؤول دون وقوع األزمات والتحضري لها؛ ودعم املهاجرين والنازخني
واملجتمعات املحلية املترضرة من األزمات وفقًا للمبادئ اإلنسانية؛ وتعزيز الحلول
املستدامة إلنهاء النزوح .يجب أن يكون التط ّرق ألسباب األزمات الجذرية والتنقّالت
البرشية الناجمة عنها جز ًءا من مقاربات مستدامة وطويلة األمد تجاه استعادة
العافية والتنمية املستدامة واالنتقالية .باإلضافة إىل ذلك ،يجب أن يستجيب املجتمع
الدويل لألزمات مع تف ّهم أن الهجرة هي نتيجة محتومة وأ ّن جهود التعايف والجهود
االنتقالية تتطلّب أخذ حاجات املهاجرين ومجتمعاتهم املحليّة بعني االعتبار.

الهدف الثالث :عىل الهجرة أن تت ّم بطريقة آمنة ومنظّمة
وحافظة للكرامة

إ ّن ضامن أن تت ّم الهجرة بطريقة آمنة ومنظّمة يعني أيضً ا التقليل من املخاطر
املرتبطة بتنقّل البرش .وهذا يض ّم تطبيق إجراءات صحيّة ف ّعالة عرب الحدود وتعزيز
الصحة العا ّمة للحؤول دون انتشار األمراض وحامية ص ّحة املهاجرين
اسرتاتيجيات ّ
واملجتمع .وتتطلّب املحافظة عىل نزاهة خطط الهجرة والتنقّل القدرة عىل تحديد
الهجرة غري الرشعية ومنع النشاطات غري القانونية عرب الحدود .وعىل وكاالت الهجرة
والحدود العمل مع القضاء املحيل والعاملي والوكاالت األمنية لجمع معلومات
استخباراتية واستخدامها وتحليلها ،مبا يف ذلك ملحاربة اإلرهاب واإلتجار بالبرش
وتهريب املهاجرين والنشاطات عرب الحدودية اإلجرامية األخرى.

مث ّة عالقة واضحة ومرتجاة بني حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية ،وتع ّد الهجرة مك ّونا أساسيًا ذا صلة لها جميعها .ويعي املجتمع الدويل أ ّن املساعدة يف حاالت
االقتصادي والتنمية املستدامة
ميس من اإلغاثة إىل التأهيل .ويف الوقت عينه ،يع ّد النمو
ّ
الطوارئ يجب أن تُق ّدم بطريقة تدعم اإلمناء طويل األمد لضامن انتقال ّ
أساسيّني للحؤول دون الكواث الطبيعية وغريها من األزمات والتحضري لها والتأقلم معها.
تع ّد الهجرة اتّجا ًها متنام ًيا ،وحتّى اآلن ليس مث ّة من وثيقة متّفق عليها تق ّدم بشكل واضح عنارص الحوكمة الج ّيدة للتنقّالت البرشية.
أحتمت وطُ ّبقت أن تكون الهجرة
يسعى إطار حوكمة الهجرة إىل تقديم مجموعة من ثالثة مبادئ وثالثة أهداف بطريقة مبلورة ومتّسقة وشاملة تضمن يف حال ُ
إنسانية ومنظّمة وأن يستفيد منها املهاجرون كام املجتمعات

